
         Gdynia, dnia 10.12.2019r. 

 

INFORMACJA Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

Dotyczy:   udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30 000 € zgodnie z art. 6a oraz art. 4 pkt 8 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 

1986 ze zm.) na: dostawę dywaników dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdyni 

przy ulicy Wiczlińskiej 50A  . 

 

W wyniku postępowania prowadzonego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019r. poz. 1843) Zamawiający  informuje  

o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym na podstawie zapytania 

ofertowego. 

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych ofert  na podstawie kryteriów określonych w 

piśmie przewodnim do zapytania ofertowego tj. ceny, okresu udzielonej gwarancji: 

Do dnia  09.12.2019r. do godziny 12.00.  ofertę złożyli następujący Wykonawcy: 

1.   IPTEAM.PL sp. z o.o. 

  ul. Wyczółkowskiego 10 

  44-109 GLIWICE 

      NIP 631-25-76-977 

2. Moje Bambino Sp. z o.o. Sp.k. 

ul. Graniczna 46 

93-428 Łódź 

NIP 725-193-34-48 

 

3. DYWANOPOL-POLSKA 
IMPORT-EKSPORT 
HURT DETAL 
Arkadiusz Aleksiewicz 
57-240 Kamieniec Ząbkowicki 
Doboszowice 85A 

W wyniku analizy i sprawdzenia oferty Wykonawców komisja nie wykluczyła  
z postępowania żadnego z Wykonawców. 
W przedmiotowym postepowaniu wyżej wymienieni Wykonawcy zgodnie z przyjętym kryterium 

ofert uzyskali: 

1.   IPTEAM.PL sp. z o.o. 
Oferowana cena brutto  2.460,00zł  56,91 pkt. 

Okres udzielonej gwarancji 24 miesiące        30 pkt. 

      86,91pkt.   



2. Moje Bambino Sp. z o.o. Sp.k. 
 
Oferowana cena brutto  2.072,00zł  67,57 pkt. 

Okres udzielonej gwarancji 24 miesiące        30 pkt.  

      97,57 pkt. 

3. DYWANOPOL-POLSKA 

IMPORT-EKSPORT 

HURT DETAL 

Arkadiusz Aleksiewicz 

 

Oferowana cena brutto  2.000,00zł  70 pkt. 

Okres udzielonej gwarancji 24 miesiące  30 pkt. 

      100pkt. 

W przedmiotowym postępowaniu  wybrano ofertę  złożoną przez: 

DYWANOPOL-POLSKA 

IMPORT-EKSPORT 

HURT DETAL 

Arkadiusz Aleksiewicz 

57-240 Kamieniec Ząbkowicki 

Doboszowice 85A 

 Niniejsza oferta jest ofertą mieszcząca się w szacowanych kosztach realizacji zamówienia, jest 

najkorzystniejszą ofertą  złożoną w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert, jej treść jest zgodna  

z zapytaniem ofertowym, w związku z czym nie podlega odrzuceniu, a Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu z postępowania. 

 

 


